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Kommunstyrelsens arbetsutskott

~ Vetlanda 
Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2021-05-24 

Plats och tid Sammanträdet genomfördes digitalt via videofunktionen i Netpublicator 
kl. 13.15 till 15.47. Sammanträdet ajournerades kl. 15.20-15.25. 

Beslutande Henrik Tvarnö (S) ordf. Dan Ljungström (C), Monica Samuelsson (KD), 
Jan Johansson (VF) och Carina Bardh (M) jäv § 100, deltar ej § 86. 

Tjänstgörande ersättare Lars Brihall (VF) för Carina Bardh (M) § 86 

Ersättare Lars Brihall (VF) § 83-85, § 87-108 

Övriga deltagare Magnus Färjhage, Andreas Eliasson, Christina Carlsson, Martin Karlsson (§ 83),
Jan-Åke Johansson (§ 83-84), Åselotte Andersson (§ 83-91), 
Pär-Olof Högstedt (§ 83-90), Isak Wirling (§ 83-84), Björn Wiberg (§ 83-84), 
Anders Bernberg (§ 83-94) och Maria Isacsson. 

Utses att justera Dan Ljungström (C) 

Justeringens plats och 
tid 

Digital justering senast måndag 31 maj 2021 kl. 14.00. 

Underskrifter 

Sekreterare 
Maria Isacsson 

Paragrafer 83-108 

Ordförande 
Henrik Tvarnö 

Justeringsperson 
Dan Ljungström 

Anslag av protokollet 
Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag på kommunens digitala 
anslagstavla. 

Anslaget: 2021-06-01 

Sista dag att överklaga (laglighetsprövning): 2021-06-22 

Förvaringsplats för protokollet: Kommunkansliet 

Just sign Utdragsbestyrkan 

https://15.20-15.25
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~ Vetlanda 
Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2021-05-24 

Föredragningslista 
§ 83 Lokaliseringsutredning parkeringshus, Vetlanda tätort 2020/36 

§ 84 Detaljplan för gång- och cykelbana på Stålvägen, 2020/61 
Brogård 6:1, 6:3, 6:4 och kv Listen 

§ 85 Fastighetsförsäljning, del av Holm 1:5 2021/168 

§ 86 Arvodesreglemente 2019-2022 2018/186 

§ 87 Förslag på julgåva 2021 2021/139 

§ 88 Fördelning av bidrag till föreningar med anledning av 2021/69 
Corona pandemin 

§ 89 Hyresrabatt för drabbad lokalhyresgäst med anledning 2021/164 
av Corona pandemin 

§ 90 Kameraövervakning på Resecentrum 2021/166 

§ 91 Integrationspris 2021 2021/145 

§ 92 Beslut om att förordna vigselförrättare 2021/153 

§ 93 Remiss på Smart specialiseringsstrategi Region 2021/161 
Jönköpings län 

§ 94 Kommungemensamma mål - Avfallsplan Kretslopp 2021/141 
Sydost 

§ 95 Kommunal avtalssamverkan mellan Aneby, Eksjö, 2021/149 
Nässjö, Sävsjö, Vetlanda och Tranås 

§ 96 Projektplan för landsbygdsinvesteringar 2022 2021/115 

§ 97 Prognos per april 2021 2021/159 

§ 98 Mål & Budget 2022 – 2024 inklusive vision samt 2021/158 
investeringsplan 2022 - 2026 

§ 99 Årsredovisning 2020 - Höglandsförbundet 2021/131 

§ 100 Årsredovisning 2020 - Höglandets samordningsförbund 2021/95 

§ 101 Årsredovisning 2020 - Mediacenter Jönköpings län 2021/143 

§ 102 Årsredovisning 2020 - Höglandets 2021/165 
räddningstjänstförbund 

Just sign Utdragsbestyrkan 
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~ Vetlanda 
Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2021-05-24 

§ 103 Redovisning av interkontroll 2020 - kultur-och 
fritidsnämnden 

2021/138 

§ 104 Redovisning av internkontroll 2020 och beslut om 
internkontrollplan 2021 -
kommunledningsförvaltningen 

2021/63 

§ 105 Motion om införandet av en visselblåsarfunktion i 
Vetlanda kommun 

2021/104 

§ 106 Motion med krav på mer synlig polis i Vetlanda 
kommun 

2021/105 

§ 107 Redovisning av delegationsbeslut/ordförandebeslut 2021/163 

§ 108 Protokoll från Nye kommundelsråd 2021-04-27 2021/142 

Just sign Utdragsbestyrkan 



 

     

    

  
       

 
            

           
             

              
               

            
          

         

 
  

  

 
           

       

            
 

~ Vetlanda 

§ 83 

Lokaliseringsutredning parkeringshus, Vetlanda tätort 

Arbetsutskottets beslut 
Ärendet lämnas till kommunstyrelsen utan yttrande. 

Ärendebeskrivning 
Utredningen konstaterar att det behöver tillkomma ytterligare allmän parkering när de större 
exploateringsprojekten i centrum genomförs. Kommunen behöver ha en beredskap för att 
tillskapa minst 170 platser för allmän besöksparkering. Vid en förändring av tillgången av 
allmän parkering i Gallerian-fastigheten kan behovet öka till cirka 270 platser. Att lösa ett 
sådant antal platser genom utökad gatuparkering är inte möjlig, endast en mindre del av det 
framtida behovet kan tillgodoses genom sådana åtgärder. En större anläggning kommer med 
andra ord att behövas i ett mer långsiktigt perspektiv. 

Planarkitekt Martin Karlsson och projekteringschef Björn Wiberg redovisar ärendet. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-05-12 
Utredning 

Yrkanden 
Carina Bardh (M) föreslår att ärendet lämnas utan yttrande till kommunstyrelsen. 

Jan Johansson (VF) tillstyrker Carina Bardhs förslag. 

Dan Ljungström (C), Monica Samuelsson (KD) och Henrik Tvarnö (S) tillstyrker upprättat 
beslutsförslag. 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2021-05-24 

Ärendenr KLF 2020/36 
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~ Vetlanda 

§ 84 

Detaljplan för gång- och cykelbana på Stålvägen, Brogård 6:1, 
6:3, 6:4 och kv Listen 

Arbetsutskottets beslut 
Samråd ska ske avseende detaljplan för gång- och cykelbana på Stålvägen, Brogård 6:1, 6:3, 
6:4 och kv Listen. 

Behov av miljökonsekvensbeskrivning föreligger inte. 

Vetlanda kommun har i egenskap av markägare inte någon erinran mot planändringen. 

Ärendebeskrivning 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av en gång- och cykelväg (hädanefter 
förkortat till GC-väg) parallellt med Stålvägen i ett industriområde i centrala Vetlanda. Den 

en stor del tung trafik blandat med arbetspendling. För att möjliggöra hållbara och säkra 
alternativ för att ta sig till och igenom industriområdet vid Stålvägen finns det således behov 
av en separerad GC-väg. 

GC-vägen behöver dras igenom ett antal privata fastigheter vilket medför att kommunen 
behöver köpa den mark som går åt till GC-vägen. Befintlig detaljplan medger kvartersmark, 
varvid det finns ett behov att ändra detta till allmän platsmark för en framtida GC-väg. Att 
anlägga GC-vägen på andra sidan Stålvägen är inget alternativ då det finns ett industrispår för 
godstrafik här, som dessutom kan komma att rustas upp. 

När det gäller ett eventuellt betydande intresse för allmänheten har bedömningen gjorts att 
ett sådant intresse ej föreligger. Ett flertal industrifastigheter påverkas av förslaget, men 
eftersom det endast rör sig om cirka en meter längs med Stålvägen på i stort sett obebyggd 
mark, lär inte fastigheternas verksamheter påverkas nämnvärt. 

Markutredning har skett och samtliga uppmätta värden för föroreningar har underskridits. 
Vidare sanering krävs således inte. I det fall ytterligare föroreningar skulle hittas vid 
anläggningsarbetet ska dessa tas omhand på lämpligt sätt. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-05-05 
Planbeskrivning 
Plankarta 
Undersökning av behovet att upprätta en strategisk miljöbedömning 
Markutredning 
Fastighetsförteckning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 41/20 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2021-05-24 

Ärendenr KLF 2020/61 

befintliga gatan är idag i behov att kompletteras med en GC-väg då områdets karaktär medför 
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~ Vetlanda 

§ 84 

Yrkanden 
Henrik Tvarnö (S) och Carina Bardh (M) tillstyrker upprättat beslutsförslag. 

Beslutet skickas till 
Tekniska kontoret 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2021-05-24 

Ärendenr KLF 2020/61 
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~ Vetlanda 

§ 85 

Fastighetsförsäljning, del av Holm 1:5 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsens beslutar att Vetlanda kommun i enlighet med upprättat avtal säljer del av 
fastigheten Holm 1:5, ca 5000 m², till Bengtssons Fastigheter & Förvaltning AB till ett pris av 
260 000 kr. 

Ärendebeskrivning 
Bengtssons Fastigheter & Förvaltning AB, nedan kallad köparen, har kontaktat kommunen för 
intresse av att förvärva ett stycke tomtmark i Korsberga för möjligheten att uppföra bostäder. 

Föreslaget område ingår i en nyligen upprättad detaljplan från 2020, DP 633, Holm 1:3, 1:6, 
1:10 och del av 1:5. Upprättandet av detaljplanen initierades av köparen som även äger de i 
detaljplanen övriga ingående fastigheterna, Holm 1:3, 1:6 och 1:10. 

Marken säljs som råmark inklusive den växande skogen som är värderad till 10 000 kr. 
Köparen har beretts tillfälle att undersöka fastigheten och frånsäger sig enligt avtalet alla 
eventuella anspråk mot kommunen. 

Köpeskillingen är satt till 50 kr per kvadratmeter, motsvarande 250 000 kr plus värdet för den 
växande skogen vilket ger en köpeskilling om 260 000 kr. 

Tillträde sker när beslutet är taget i kommunstyrelsen, köpeskillingen är erlagd och köpebrev 
utväxlats. 

Köparen önskar att föreslaget markområde bildar en egen fastighet. Köparen bekostar 
lantmäteriförrättningen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-05-18 
Avtal 2021-04-21 

Yrkanden 
Henrik Tvarnö (S), Carina Bardh (M), Jan Johansson (VF) och Monica Samuelsson (KD) 
tillstyrker upprättat beslutsförslag. 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2021-05-24 

Ärendenr KLF 2021/168 
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~ Vetlanda 
Sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesdatum 
2021-05-24 

§ 86 Ärendenr KLF 2018/186 

Arvodesreglemente 2019-2022 

Arbetsutskottets beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott fastställer att majoritetens kommunalråd utgör 
förhandlingsdelegation. 

Titeln oppositionsråd ska användas när det gäller företrädare för oppositionen. 

Under § 7, Årsarvoden, ändras texten till följande lydelse gällande arvode till ordförande för 
Njudung Energi Sävsjö AB: 

”Årsarvodet är 40 % av ett inkomstbasbelopp (2019 64 400 kr).” 

Arvodet för vice ordförande i Njudung Energi Sävsjö AB tas bort då inget arvode utgår för 
denna post. 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att arvodesreglementet 2019-2022 ver 8.4 
senast granskad 2021-05-18 godkänns med justeringarna enligt ovan. 

Reservationer 
Lars Brihall (VF) och Jan Johansson (VF) 

Ärendebeskrivning 
Efter att en ny politisk organisation trätt ikraft behöver arvodesreglementet uppdateras. 
Parlamentariska kommittén har sammanträtt i frågan, se bifogat protokollsutdrag från 
2021-04-15, § 1. 

Parlamentariska kommittén lämnar två frågor för avgörande till kommunstyrelsens 
arbetsutskott: 

- Frågan om titulaturen kommunalråd eller oppositionsråd ska användas när det gäller en 
företrädare för oppositionen. 

- Frågan om kommunstyrelsens 2:e vice ordförande (oppositionsråd) ska höjas från 50 % till 
60 %. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-05-18 
Arvodesreglemente 2019-2022 20210518 ver 8 4 
Parlamentariska kommittén 2021-04-15, § 1 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

8



 

     

 
              

        

          

                
  

     

        
  

           

       
           

     

     

          

          
  

       

       

 
            

  

            
          

         
          

      
           

  

~ Vetlanda 
Sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesdatum 
2021-05-24 

§ 86 Ärendenr KLF 2018/186 

Yrkanden 
Dan Ljungström föreslår att under § 7, Årsarvoden, ändras texten till följande lydelse gällande 
arvode till ordförande för Njudung Energi Sävsjö AB: 

”Årsarvodet är 40% av ett inkomstbasbelopp (2019 64 400 kr).” 

Arvodet för vice ordförande i Njudung Energi Sävsjö AB tas bort då inget arvode utgår för 
denna post. 

Henrik Tvarnö (S) föreslår följande: 

Att kommunstyrelsens arbetsutskott fastställer att majoritetens kommunalråd utgör 
förhandlingsdelegation. 

Att titeln oppositionsråd ska användas när det gäller företrädare för oppositionen. 

Att kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige att arvodesreglementet 
2019-2022 ver 8.4 senast granskad 2021-05-18 godkänns med justeringarna enligt ovan. 

Jan Johansson (VF) föreslår följande: 

Att kommunstyrelsens arbetsutskott utgör förhandlingsdelegation. 

Att kommunstyrelsens 2:e vice ordförandes arvode ska vara 60 %. 

Att kommunstyrelsens 1:e vice ordförande enligt tidigare fattat kommunfullmäktigebeslut ska 
benämnas kommunalråd. 

Lars Brihall (VF) tillstyrker Jan Johansons förslag. 

Monica Samuelsson (KD) tillstyrker Henrik Tvarnös förslag. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer först proposition på Dan Ljungströms förslag, vilket han finner att 
arbetsutskottet tillstyrker. 

Ordföranden ställer därefter proposition på Henrik Tvarnös och Jan Johanssons förslag. Han 
finner att arbetsutskottet beslutar enligt Henrik Tvarnös förslag att kommunstyrelsens 
arbetsutskott fastställer att majoritetens kommunalråd utgör förhandlingsdelegation och att 
titeln oppositionsråd ska användas när det gäller företrädare för oppositionen. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige att arvodesreglementet 2019-
2022 ver 8.4 senast granskad 2021-05-18 godkänns med justeringarna enligt ovan. 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
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~ Vetlanda 

§ 86 

Beslutet skickas till 
Parlamentariska kommittén 
HR-kontoret 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2021-05-24 

Ärendenr KLF 2018/186 
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~ Vetlanda 

§ 87 

Förslag på julgåva 2021 

Arbetsutskottets beslut 
HR-avdelningens förslag om att julgåva 2021 för alla anställda ska vara Vetlandakortet, ett 
presentkort á 150 kronor godkänns. 

Ärendebeskrivning 
Förslaget från HR-avdelningen är att julgåva 2021 till alla anställda i Vetlanda kommun ska 
vara Vetlandakortet laddat med 150 kronor. Genom att ge Vetlandakortet gynnar vi samtidigt 
Vetlanda kommuns handel. Dessutom blir hanteringen och distributionen till chefer smidig. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-05-03 

Beslutet skickas till 
HR-kontoret 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2021-05-24 

Ärendenr KLF 2021/139 
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~ Vetlanda 

§ 88 

Fördelning av bidrag till föreningar med anledning av Corona 
pandemin 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Fördela bidrag enligt bilagt förslag, totalt 1 000 000 kr. Fördelningen innebär en justering av 
bidraget till Vetlanda BK från tidigare beslutade 150 000 kr till 170 816 kr. 

Ärendebeskrivning 
Alla föreningar som drabbats av Corona har fått ansöka om bidrag. En fördelning har skapats 
utifrån intäktsbortfall, ev. kostnadsminskning och andra erhållna stöd. Det är effekter av 
Corona som beaktats, det finns föreningar som redovisat behov av stöd men där de inte är 
tydligt relaterade till Corona och då kan man inte få del av detta stöd. 

VBK fick bidrag beviljat innan sitt bokslutsdatum, VBK:s ansökan har i denna fördelning 
hanterats på samma sätt som alla andra vilket ger en upprevidering av stödet. 

föreningar ett särskilt pandemistöd. Avsikten är att ge föreningar som lidit ekonomisk skada 
av pandemins restriktioner en kickstart in i en normal situation så verksamheten kan 
återupptas så fort pandemin är över. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-05-17 
Samanställning av sökande föreningar och redovisade uppgifter 

Yrkanden 
Henrik Tvarnö (S), Jan Johansson (VF), Monica Samuelsson (KD), Carina Bardh (M) och 
Dan Ljungström (C) tillstyrker upprättat beslutsförslag. 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2021-05-24 

Ärendenr KLF 2021/69 

Kommunstyrelsen har beviljats en extra miljon kronor av kommunfullmäktige för att kunna ge 
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~ Vetlanda 

§ 89 

Hyresrabatt för drabbad lokalhyresgäst med anledning av 
Corona pandemin 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen ger Mark och Exploateringsavdelningen delegation att ta beslut i ärendet. 

Ärendebeskrivning 

Det syftar till att fortsätta stödja vissa lokalhyresgäster med anledning av den ihållande 
pandemin med Corona. Särskilda branscher som är utpekade i denna förordning är bland 
annat restauranger, klädaffärer och andra butiker för sällanköpsvaror och tjänster. 

hyresvärden och lokalhyresgästen om rabatt på hyran under perioden 1 januari till och med 
den 31 mars 2021. Staten svarar då gentemot hyresvärden att ge kompensation med 50 % av 

senast den 31 maj 2021 för att hyresvärden ska kunna få ta del av hyresstödet. Hyresvärden 
söker hyresstödet i efterhand från och med 3 maj 2021 till 30 juni 2021. Länsstyrelsen i Västra 
Götalands län har en samordnande roll för administration och utbetalning av hyresstödet. 

Det är en av kommunens lokalhyresgäster som har hört av sig om problem att betala sin hyra 
på grund av rådande situation och efterfrågat hyresrabatt eller avbetalningsplan. Att ge 
lokalhyresgästen rabatt är inget lagkrav utan en möjlighet att hjälpa drabbade verksamheter. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-05-12 

Yrkanden 
Monica Samuelsson (KD), Dan Ljungström (C), Jan Johansson (VF), Carina Bardh (M) och 
Henrik Tvarnö (S) tillstyrker förslaget att kommunstyrelsen ger Mark och 
Exploateringsavdelningen delegation att ta beslut i ärendet. 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2021-05-24 

Ärendenr KLF 2021/164 

Den 8 april 2021 beslutade regeringen en förordning om statligt hyresstöd för vissa branscher. 

Förutsättningen för att hyresstöd ska kunna erhållas är att en överenskommelse träffas mellan 

den nedsatta hyran. Överenskommelse om hyresrabatt med lokalhyresgästen ska vara tecknat 
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~ Vetlanda 

§ 90 

Kameraövervakning på Resecentrum 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar att ansöka om tillstånd för kameraövervakning i väntsalen och 
baksidan av Resecentrum i Vetlanda och därefter vid ett beviljande, teckna avtal med 
leverantör av övervakningstjänster. 

Ärendebeskrivning 
Vetlanda Resecentrum har lyfts som en otrygg plats att tidvis vistas på. I samband med en 
träff kring trygghetsfrågor initierad av kommunen tillsammans med fastighetsägaren, Polisen, 

kameraövervaka inne i väntsalen och även utanför entrén mot spårområdet. 

Genom Securitas, som kommunen har ett avtal med kring bl.a. rondering och låsning av 
väntsalen på Resecentrum, så har de tagit fram ett förslag om optisk kameraövervakning och 
en kostnadsbild kring det. 

Genom placering av en kamera i väntsalen och två kameror på baksidan av Resecentrum, mot 
spårområdet, skulle man få en tillräckligt god kameraövervakning över de delar som upplevts 
otrygga. I prisbilden ingår allt material, all installation samt fri service under en avtalsperiod 
om 36 månader som belöper på drygt 2000 kr per månad, motsvarande knappt 25 000 kr 
årligen. I detta pris ingår inte bevakning genom kamerorna i realtid. Filmat material sparas 
under viss tid för att stärka eventuella brottsmisstankar. 

Man kan lägga till en tjänst om bevakning via kamerorna under vissa tider som ett alternativ 
till väktare på plats. Jämfört med en väktare på plats blir själva bevakningen då billigare. 

En förutsättning för att få sätta upp övervakningskameror på offentliga platser är att 
kommunen får ett sådant tillstånd beviljat av Integritetsskyddsmyndigheten, IMY. 

En ansökan om tillstånd för kameraövervakning av offentlig plats tar runt ett år i 
handläggningstid enligt uppgift. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-04-26 

Yrkanden 
Henrik Tvarnö (S), Carina Bardh (M), Monica Samuelsson (KD), Dan Ljungström (C) och 
Jan Johansson (VF) tillstyrker upprättat beslutsförslag. 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2021-05-24 

Ärendenr KLF 2021/166 

räddningstjänsten, Securitas, verksamhetsutövare m.fl. så togs frågan upp om möjligheten att 
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~ Vetlanda 
Sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesdatum 
2021-05-24 

§ 91 Ärendenr KLF 2021/145 

Integrationspris 2021 

Arbetsutskottets beslut 
Integrationspriset 2021 tilldelas Rädda Barnen, Vetlanda för deras mångåriga arbete med 
Läxhjälp. Föreningen har på ett mycket bra sätt bidragit till att barn och ungdomar i Vetlanda 
fått likvärdiga möjligheter att klara sin skolgång. 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beslutade i maj 2018 att ett årligt Integrationspris ska delas ut i Vetlanda. 
Priset består av en summa på 10 000 kr och ett diplom. Integrationspriset delas ut för ideella 
insatser inom integrationsområdet som främjar samarbete och bidrar till möten mellan 
människor med olika kulturell och etnisk bakgrund. Pristagare kan vara privatpersoner eller 
föreningar. 

Allmänheten har möjlighet att nominera pristagare som utmärkt sig inom 
integrationsområdet till och med 15 april varje år. 
Ärendet bereds av en arbetsgrupp med tjänstemän från kultur- och fritidsförvaltningen, 
socialförvaltningen och kommunledningsförvaltningen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-05-05 

Yrkanden 
Monica Samuelsson (KD), Carina Bardh (M), och Jan Johansson (VF) tillstyrker upprättat 
beslutsförslag. 

Beslutet skickas till 
Åselotte Andersson 
Zyla Otovic 
Ann-Mari Forsberg 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
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~ Vetlanda 
Sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesdatum 
2021-05-24 

§ 92 Ärendenr KLF 2021/153 

Förordnande av vigselförrättare 

Arbetsutskottets beslut 
Länsstyrelsen i Jönköpings län föreslås förordna Johanna Stenvall och Henrik Tvarnö som 
vigselförrättare. 

Reservationer 
Carina Bardh (M) och Jan Johansson (VF). 

Ärendebeskrivning 
Vetlanda kommun får många förfrågningar om borgerlig vigsel. En av de som kunnat ta vigslar 
dagtid vardagar slutar nu som medarbetare på Vetlanda kommun och kommunen ser behov 
av att utöka med ytterligare vigselförrättare för att kunna upprätthålla servicen mot 
medborgare som önskar borgerlig vigsel. Kommunalråd Henrik Tvarnö får också förfrågningar. 
Av denna anledning föreslår Vetlanda kommun att länsstyrelsen förordnar Johanna Stenvall 
och Henrik Tvarnö som vigselförrättare. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-05-10 

Yrkanden 
Carina Bardh (M) föreslår att Jan Johansson förordnas som en ytterligare vigselförrättare. 

Monica Samuelsson (KD) tillstyrker upprättat beslutsförslag. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på upprättat beslutsförslag och Carina Bardhs förslag. Han 
finner att arbetsutskottets beslutar att Länsstyrelsen i Jönköpings län föreslås förordna 
Johanna Stenvall och Henrik Tvarnö som vigselförrättare. 

Beslutet skickas till 
Länsstyrelsen i Jönköpings län 
Henrik Tvarnö 
Johanna Stenvall 
Kontaktcenter 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
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~ Vetlanda 

§ 93 

Remiss på Smart specialiseringsstrategi Region Jönköpings län 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar att inte lämna remissvar avseende Smart specialiseringsstrategi 
Region Jönköpings län. 

Ärendebeskrivning 

har bland annat erbjudit länets kommuner att lämna synpunkter på framtaget innehåll. 

Remissversionen grundas i den nuvarande innovationsstrategin samt den Regionala 
utvecklingsstrategin. 

I första hand önskas synpunkter på programmets föreslagna mål. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2012-05-12 
Remissutgåva Smart Specialisering Region Jönköpings län 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2021-05-24 

Ärendenr KLF 2021/161 

Region Jönköpings län kommer under 2021 att besluta om en smart specialiseringsstrategi och 
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~ Vetlanda 

§ 94 

Kommungemensamma mål - Avfallsplan Kretslopp Sydost 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen antar föreslagna kommungemensamma mål till kommande avfallsplan. 

Ärendebeskrivning 
Kretslopp sydost arbetar med att ta fram en avfallsplan för 2023–2030. Enligt riktlinjerna ska 
numera en sådan avfallsplan innehålla avfallsmål för den kommunala verksamheten. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-04-21 
Kommungemensamma mål i avfallsplan Kretslopp Sydost 2021-04-21 
Avfallsplan 2023 – 2030 Tidplan och arbetsprocess 2021-04-14 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2021-05-24 

Ärendenr KLF 2021/141 
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~ Vetlanda 

§ 95 

Kommunal avtalssamverkan mellan Aneby, Eksjö, Nässjö, 
Sävsjö, Vetlanda och Tranås 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar att den i avtalet specificerade verksamheten, som ingår i 
kommunstyrelsens ansvarsområde, ska ingå i avtalssamverkan. 

kommunerna Aneby, Eksjö, Nässjö, Sävsjö, Vetlanda och Tranås. 

Ärendebeskrivning 
Höglandskommunernas tjänstepersonsrepresentanter för plan-, bygg-, miljö- och 
samhällsplanering har under 2019-2021 fört samtal kring behoven för utökad samverkan. 
Parterna ser en utökad samverkan i framtiden som en förutsättning för att säkerställa 
bemanning, kunskap och kvalitet i myndighetsutövningen inom områdena som avses i 
förslaget till samverkansavtal. 

Syftet med detta avtal är att parterna ska samarbeta för att öka kapacitet, minska sårbarhet, 
säkra kontinuitet och bidra till ökad effektivitet i verksamheterna som omfattas av avtalet. 
Avtalet reglerar förutsättningar för kommunerna att ingå överenskommelser om samverkan 
avseende handläggning, tillsyn och kontroll enligt de i bilagorna uppräknade tjänsterna. 
Avtalet är upprättat med stöd av 9 kap. 37 § kommunallagen och 3 kap 17-18 §§ lagen om 
offentlig upphandling. 

kan vara uppdragsgivare eller uppdragstagare. Att acceptera ett avrop och vara 
uppdragstagare till avtalet är frivilligt och en kommun i behov har ingen möjlighet att kräva 

och verksamhetsansvar för samtliga uppgifter som omfattas av avtalet. 

Enligt SKR (Sveriges kommuner och regioner) kan avtalssamverkan användas för att tillgodose 
en kommuns behov av att anlita en annan kommun för att utföra kommunens uppgifter inom 

olika ärenden som innefattar myndighetsutövning och som annars typiskt sett är delegerade 
till tjänstemän i den egna kommunen. Avtalssamverkan kan även användas som en 
samverkansform under en prövotid, för att undersöka om förutsättningarna finns för 
samarbete i till exempel ett kommunalförbund eller en gemensam nämnd. 

Uppdragen omfattar den tillsyn och kontroll samt handläggning och utredning som parterna 
ansvarar för och som redovisas i bilagor till detta avtal. Det är handläggning av ärenden som 
avser offentliga tjänster, det vill säga sådana som kan härledas till ett offentligrättsligt 
åliggande för en myndighet att tillhandahålla desamma eller att åtminstone se till att så sker. 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2021-05-24 

Ärendenr KLF 2021/149 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar upprättat avtal för samverkan mellan 

Avtalet avser att säkerställa att parterna är överens om att alla ingående kommuner vid behov 

utförande av tjänster av annan. Uppdragsgivaren bibehåller sitt lagstadgade huvudmannaskap 

något specifikt område. Avtalssamverkan kan exempelvis avse utredning och beslutsfattande i 
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~ Vetlanda 

§ 95 

Aktuella områden för samverkan specificeras i avtalets bilagor enligt följande: 

1. Livsmedel 

2. Miljö- och hälsoskydd 

3. Förorenade områden 

4. Plan- och bygg 

5. Översiktsplanering och detaljplanering 

6. GIS (geografiska informationssystem), kartor och mätning 

7. Tobaksvaror, folköl och vissa receptfria läkemedel samt smittskydd 

8. Trafikplanering 

9. Bostadsanpassning 

10. Serveringstillstånd 

Kommunstyrelsen berörs av samverkansområde 10. 
Miljö- och byggnämnden berörs av samverkansområde 1-4 och 7. 
Tekniska nämnden berörs av samverkansområde 5-6 och 8-9. 

Uppdrag kan innehålla allt från en avgränsad uppgift till handläggning i allmänhet inom ett 
visst uppgiftsområde. Hela verksamheten hos en nämnd kan dock inte lämnas ut på uppdrag. 

Kontaktperson för avtalet i sin helhet är, för medverkande kommuner, förvaltningschefer för 
de områden avtalet omfattar eller motsvarande befattningshavare alternativt 
befattningshavare som kommunen utser. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-05-17 
Miljö- och byggnämnden 2021-05-04, § 57 
Förslag till avtal ”Kommunal avtalssamverkan mellan Aneby, Eksjö, Nässjö, Sävsjö, Vetlanda 
och Tranås”. 

Yrkanden 
Dan Ljungström (C) och Monica Samuelsson (KD) tillstyrker upprättat beslutsförslag. 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2021-05-24 

Ärendenr KLF 2021/149 
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~ Vetlanda 
Sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesdatum 
2021-05-24 

§ 96 Ärendenr KLF 2021/115 

Projektplan för landsbygdsinvesteringar 2022 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen fattar beslut om följande projektplan för landsbygdsinvesteringar: 

- Två kommundelar utifrån kommundelsrådens organisation lottas fram enligt turordning 
och medborgare i kommundelarna får chansen att lämna förslag på vad som skall 
genomföras och sedan vara med och rösta på förslagen. 

- Kommuninvånare i form av en representant för en förening, företag eller en privatperson 
lämnar förslag på utveckling av närmiljön via e-tjänst. 

- Förslag skickas i första hand in digital via e-tjänst men kan också lämnas under 
dialogmöten och via kontaktcenter. 

- Omröstningen sker genom en digital enkät, dialogmöten och via kontaktcenter. 
Omröstningsresultatet utgör underlag för kommunstyrelsens beslut. 

Förslagen ska uppfylla något av följande kriterier: 

- Bidra till att stärka kommundelens identitet och framtidstro. 
- Utveckla befintliga mötesplatser eller skapa nya mötesplatser. 
- Bidra till en tryggare och mer trivsam miljö. 
- Göra kommundelen mer attraktiv för de som bor och verkar där. 

Förslagen ska uppfylla följande kriterier: 

- Ett företag eller en förening som vill driva idén utifrån kriterierna. 
- Trovärdig investeringsbudget. 

Förslaget ska inte: 

- Röra enskilda intressen, utan vara till för en bred målgrupp eller komma så många som 
möjligt till del. 

En arbetsgrupp bestående av tjänstemän från Vetlanda kommun går igenom inlämnade 
förslag. De förslag som uppfyller kriterierna kommer beredas tillsammans med aktuellt 
kommundelsråd. Därefter kommer förslagen presenteras och läggas ut för omröstning. Beslut 
om vinnande förslag tas av kommunstyrelsen. 

Reservationer 
Jan Johansson (VF) och Carina Bardh (M) 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
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~ Vetlanda 

§ 96 

Ärendebeskrivning 
Budgetmedel har avsatts till landsbygdsinvesteringar 2022. Kommuninvånarna ska ges 
möjligheten att vara med och påverka vad budgetmedlen ska användas till. Pengarna ska gå 
till att på olika sätt utveckla landsbygdens närmiljö och göra den mer attraktiv för dem som 
bor och verkar där. 

Två kommundelar utifrån kommundelsrådens organisation lottas. Lottdragningen sker av 
kommundirektör Magnus Färjhage under sammanträdet med följande resultat: 

1. Bäckaby 
2. Björkö 
3. Ökna-Karlstorp 
4. Korsberga 
5. Alseda 
6. Lannaskede 
7. Ekenäs 
8. Nye 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-04-23 

Yrkanden 
Henrik Tvarnö (S), Monica Samuelsson (KD) och Dan Ljungström (C) tillstyrker upprättat 
beslutsförslag. 

Jan Johansson (VF) föreslår följande: 

Satsningarna på landsbygden är värdefulla och angelägna men bör beloppsmässigt läggas in 
som årliga belopp i driftbudgeten från och med år 2022. Ärenderubrik och förslag till beslut i 
kommunstyrelsen bör således ändras till Projektplan för landsbygdsutveckling. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på upprättat beslutsförslag och Jan Johanssons förslag. Han 
finner att arbetsutskottet tillstyrker upprättat beslutsförslag. 

Omröstning begärs 

Ordföranden föreslår följande propositionsordning, vilken arbetsutskottet godkänner: 

Ja-röst för upprättat beslutsförslag. 

Nej-röst för Jan Johanssons förslag. 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2021-05-24 

Ärendenr KLF 2021/115 
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~ Vetlanda 

§ 96 

Omröstningsresultat 
Med 3 ja-röster och 2 nej-röster föreslås kommunstyrelsen besluta enligt upprättat 
beslutsförslag. 

Omröstningslista 
Ledamöter Ja Nej 

Henrik Tvarnö (S) X 
Dan Ljungström (C) X 
Monica Samuelsson (KD) X 
Jan Johansson (VF) X 
Carina Bardh (M) X 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2021-05-24 

Ärendenr KLF 2021/115 
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~ Vetlanda 

§ 97 

Prognos per april 2021 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Upprättat prognos per april 2021 godkänns och läggs till handlingarna. 

Reservationer 
Jan Johansson (VF) och Carina Bardh (M) 

Ärendebeskrivning 
Ekonom Christina Carlson redovisar prognos per april 2021 och nämner därvid bland annat 
följande: 

Prognosen ser i sin helhet bra ut. Prognosen för kommunkansliet ligger i princip enligt budget 
med några mindre avvikelser. Den reserv för omfördelning som budgeterats på 
kommunstyrelsen redovisas som överskott mot budget, 24 110 tkr. Prognosen för 
ekonomikontoret pekar på ett överskott på 993 tkr, främst beroende på sjukfrånvaro och ej 
tillsatta tjänster under del av året. Förändringen mot föregående prognos för HR-kontoret 
beror på kostnader för nya HR-systemet. Central utbildning och företagshälsovård pekar dock 

på ett plus mot budget på 975 tkr. Kontaktcenter som numera hanterar 
hemsändningsbidragen ser en ökning av denna typ av tjänst. Detta genererar därför ökade 
kostnader med ca 100 tkr. 

Prognosen för vård- och omsorgsnämnden visar per april ett överskott motsvarande närmare 

till största del på ökade statsbidrag (Covid-19) och minskat antal timmar i hemtjänsten. 
Socialnämndens verksamhet är i flera avseenden satt under press och har inte lyckats vända 
utvecklingen efter föregående prognos. Prognos 2, 2021 pekar mot en nettokostnad om 
118,4 mnkr. I jämförelse med bokslutet 2020 innebär detta en ökning av verksamhetens 
samlade nettokostnader med ca 5,5 mnkr. Det handlar både om förväntade ökade kostnader 
och minskade statliga bidrag. Detta innebär ett prognostiserat underskott per april gentemot 
budget på 14,4 mnkr för helåret 2021. Denna prognos är betydligt sämre än föregående 
prognos i början av året då prognosen pekade på ett underskott på 11,5 mnkr, alltså ett 
underskott på ytterligare ca 2,9 mnkr. Prognosen per april för barn- och utbildningsnämnden 
visar en avvikelse mot budget på -4 968 tkr. Detta är en ökning med drygt -3 000 tkr jämfört 
med föregående prognos, då nämnden prognostiserade -1 580 tkr i avvikelse mot budget. 
Ökningen är en följd av minskade intäkter gällande schablon- och asylersättningar främst på 
Vetlanda lärcentrum samt att förskoleverksamheten prognostiserar ett större negativt utfall. 
Tekniska nämnden lämnar en sammanlagd prognos för driften på 450 tkr i överskott mot 
budget. Kultur- och fritidsnämnden prognostiserar totalt en avvikelse mot budget med 
-834 tkr. Avvikelsen mot budget härrör från två verksamheter, bad och gym samt 
idrottsanläggningar. Pandemin fortsätter att påverka framförallt fritidssektorn i form av 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2021-05-24 

Ärendenr KLF 2021/159 

fortfarande på överskott mot budget. Prognosen för måltidsservice är svårbedömd men ligger 

2 000 tkr. Det är en förbättring från föregående prognos med ca 4 500 tkr. Förändringen beror 
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~ Vetlanda 

§ 97 

begränsad tillgänglighet och därmed minskade intäkter. Miljö- och byggnämnden kommer 
troligen få ett litet överskott på grund av föräldraledighet, tjänstledighet samt statsbidrag. 
Intäkterna följer budget. Nämnderna lämnar totalt ett positivt resultat på 7,9 mnkr. 

Finansförvaltningens prognos visar på ett överskott som uppgår till 39 mnkr jämfört med 
budget. Mycket beroende på ökade skatteintäkter. 

Det beräknade årsresultatet uppgår till 85 260 tkr. 

Den totala beräknade investeringsvolymen uppgår till 228 mnkr. 

Beslutsunderlag 
Prognos per april 2021 

Yrkanden 
Jan Johansson (VF) föreslår att sista meningen i texten under rubriken Prognoskommentarer 
drift Kommunstyrelsen (sid 3) ändras till: 

”Lönekostnaderna har blivit högre till följd av ny majoritetsbildning.” 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på upprättad prognos per april 2022 och Jan Johanssons 
ändringsförslag. Han finner att arbetsutskottets tillstyrker upprättad prognos per april 2022 
och föreslår kommunstyrelsen att godkänna och lägga prognosen till handlingarna. 

Omröstning begärs 

Ordföranden föreslår följande propositionsordning, vilken arbetsutskottet godkänner: 

Ja-röst för upprättad prognos per april 2022. 

Nej-röst för Jan Johanssons förslag. 

Omröstningsresultat 
Med 3 ja-röster och 2 nej-röster föreslås kommunstyrelsen godkänna upprättad prognos per 
april 2022 och lägga den till handlingarna. 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2021-05-24 

Ärendenr KLF 2021/159 
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§ 97 

Omröstningslista 
Ledamöter Ja Nej 

Henrik Tvarnö (S) X 
Dan Ljungström (C) X 
Monica Samuelsson (KD) X 
Jan Johansson (VF) X 
Carina Bardh (M) X 

Sammanträdet ajourneras kl. 15.20-15.25. 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2021-05-24 

Ärendenr KLF 2021/159 
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~ Vetlanda 

§ 98 

Mål & Budget 2022 – 2024 inklusive vision samt 
investeringsplan 2022 - 2026 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att godkänna och besluta enligt följande förslag till 
Mål & Budget 2022 - 2024 inklusive vision samt investeringsplan 2022 - 2026: 

1. Kommunstyrelsens förslag avseende mål och vision. 
2. De ekonomiska ramarna är styrande och budgetdisciplin gäller i alla lägen. 
3. 

nettokostnader 1 680 600 tkr. 
4. Budgetramar justeras efter att löneöversyn avseende 2021 respektive 2022 är klara. I 

rambudgetförslaget är löneöversyn 2021 ej beaktad, utrymmet är kvar under HR. 
5. Fastställa utdebiteringen (skattesatsen) för 2022 till 22,01 %. 
6. Låneram för 2022 uppgår till 100 miljoner kronor vartill kommer lån som 

omsätts/konverteras. 
7. Investeringsbudget 2022 - 2026 enligt bilagd sammanställning. För år 2022 uppgår 

investeringsvolymen enligt förslag till 167 550 tkr. 
8. Nämnderna anmodas att senast till fullmäktiges novembersammanträde anmäla sina 

eventuella avgifts-/taxeförändringar. 
9. Anslag till Höglandets Räddningstjänstförbund fastställs för år 2022 till 34 380 tkr. 

Anslaget kan komma att justeras efter Nässjö kommuns motsvarande budgetbeslut. 
10. Anslag till Höglandsförbundet fastställs för år 2022 till 2 941 tkr. 
11. Kommunrevisionen tilldelas för år 2022 en budgetram uppgående till 1 163 tkr. 
12. Till kommunstyrelsen tillförs ett utrymme som budgetreserv om 11 174 tkr under 2022. 

Utrymmet återförs under 2023 för att möta kommande budgetbehov. 
13. Borgensavgift för koncernens bolag bibehålls på nivån 0,4 %. 
14. Inriktningen att Njudung Energi Vetlanda AB fortsatt skall arbeta med 

bredbandsutbyggnad i icke-kommersiella områden i nivån 2 mnkr/år bibehålls. 
15. Detaljbudget delges kommunfullmäktige i december månad. 

Ärendebeskrivning 
Majoritetens förslag till Mål & Budget 2022 – 2024 inklusive vision samt investeringsplan 
2022 – 2026 redovisas av ekonomichef Andreas Eliasson. 

Yrkanden 
Henrik Tvarnö (S), Monica Samuelsson (KD) och Dan Ljungström (C) tillstyrker majoritetens 
förslag till Mål & Budget 2022 – 2024 inklusive vision samt investeringsplan 2022 – 2026. 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2021-05-24 

Ärendenr KLF 2021/158 

Budgetramar avseende driftkostnader för nämnderna 2022 enligt bilagt förslag, externa 
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~ Vetlanda 
Sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesdatum 
2021-05-24 

§ 99 Ärendenr KLF 2021/131 

Årsredovisning 2020 - Höglandsförbundet 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Arbetsutskottet överlämnar ärendet till kommunstyrelsen utan yttrande på grund av jäv. 

Ärendebeskrivning 
Höglandsförbundets direktion har fastställt årsredovisning för 2020 och överlämnat den till 
medlemskommunerna för beslut om ansvarsfrihet. 

Förbundet redovisar för år 2020 ett resultat som uppgår till 1,1 mnkr. I likhet med de senaste 
åren har prognoserna pekat på ett större överskott som främst uppstått inom HITs 
verksamhetsområde varför förbundet i samråd med medlemskommunerna tagit beslutet att 
för 2020 återbetala totalt 11,8 mnkr till medlemmarna i förhållande till köpt tjänstevolym, 
vilket har skett under innevarande bokföringsår 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-05-18 
Årsredovisning 
Revisionsberättelse och revisionsrapport 
Granskning av årsredovisning 
Höglandsförbundet, direktionen 2021-03-25, § 6 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
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~ Vetlanda 

------------------------------------------

Sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesdatum 
2021-05-24 

§ 100 Ärendenr KLF 2021/95 

Årsredovisning 2020 - Höglandets samordningsförbund 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige föreslås besluta att bevilja ledamöterna i styrelsen för 
Höglandets samordningsförbund ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020. 

Jäv 
Carina Bardh (M) 

Ärendebeskrivning 
Höglandets Samordningsförbund har avlämnat årsredovisning inklusive bilagor för förbundets 
verksamhetsår 2020. 

Förbundets ändamål är att inom medlemskommunernas geografiska område svara för en 
finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet mellan Arbetsförmedlingen, 
Försäkringskassan, Jönköpings läns landsting och medlemskommunerna. Insatserna inom den 
finansiella samordningen ska avse individer som är i behov av samordnade 
rehabiliteringsinsatser och ska syfta till att dessa uppnår eller förbättrar sin förmåga att utföra 
förvärvsarbete. 

Största delen av verksamheten består liksom tidigare år av ersättning till kommunerna för 
jobb-coacher inom projektet Supported Employment, SE-fortsättning. Inom projektet har 
under 2020 87 kvinnor och 101 män varit inskrivna. Resultatet är att ett antal personer som 
varit inskrivna i projektet kunnat avslutas då de fått arbete eller gått vidare till studier. 
Kostnaden för coacher och handledning inom projektet uppgår under 2020 till 3,8 mnkr. 
Andra exempel på verksamheter där man bidragit till finansiering är Projekt IT-spåret (hjälpa 
unga personer med Aspergers syndrom närmare arbetsmarknaden genom satsning på 
IT-utbildning) vilket under året kostat 1,1 mnkr och Uppdrag Samverkan (utveckla samverkan 
mellan olika aktörer) vilket kostat 1,8 mnkr. 

Förbundets intäkter var under 2020 8,0 mnkr vilka till uteslutande delen bestod av bidrag från 
medlemmarna De högre intäkterna är resultatet av ökade medlemsavgifter. Kostnaderna 
under året uppgick till 7,5 mnkr vilket innebär att årets resultat blev 0,5 mnkr. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-05-18 
Årsredovisning och revisionsberättelse 2020 
Höglandets samordningsförbund 2021-03-04, § 6 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
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~ Vetlanda 

§ 101 

Årsredovisning 2020 - Mediacenter Jönköpings län 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige föreslås besluta att årsredovisningen för Kommunalförbundet 
Mediacenter Jönköpings län avseende 2020 godkänns samt att direktionen i 
Kommunalförbundet Mediacenter Jönköpings län beviljas ansvarsfrihet för år 2020. 

Ärendebeskrivning 
Direktionen för Kommunalförbundet Mediacenter Jönköping län har fastställt årsredovisning 
för 2020 och har sedan överlämnat den för godkännande samt beslut om ansvarsfrihet hos 
medlemskommunerna. Förbundets resultat för år 2020 uppgår till 415 tkr. Föregående års 
negativa resultat reglerades mot då befintlig resultatutjämningsreserv varför inget negativt 
balanskravsresultat finns kvar att reglera nu. 

Under året har inga investeringar genomförts. 

Revisorerna föreslår ansvarsfrihet för direktionen. 

Liksom många andra organisationer har även Mediacenter påverkats av pandemin. 
Försäljningen av AV-utrustning och pedagogisk teknik når ej budgeterade nivåer. Traditionella 
utbildningar och nätverksträffar har inte genomförts i tänkt omfattning, däremot har stora 
omställningar gjorts i verksamheten för att möta behoven inom digital teknik. Att 

kostnadsbesparing men också på de statliga stöd som erhållits i form av sänkta 
arbetsgivaravgifter och kompensation för sjuklöner. Omsättningen har minskat med cirka 
2 mnkr jämfört med föregående år. 

pandemin. Av de finansiella målen nås båda, dels att uppnå ett nollresultat i 
balanskravsutredningen, dels att rörelseresultatet ska uppgå till minst 1 % av 
medlemsintäkterna. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-05-18 
Årsredovisning och revisionsberättelse 2020 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2021-05-24 

Ärendenr KLF 2021/143 

Mediacenter ändå gör ett relativt bra ekonomiskt resultat beror delvis på effektiviseringar och 

När det gäller verksamhetsmålen nås flera, och de mål som ej nås kan i flera fall förklaras med 
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~ Vetlanda 

§ 102 

Årsredovisning 2020 - Höglandets räddningstjänstförbund 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige föreslås bevilja ledamöterna i direktionen för Höglandets 
Räddningstjänstförbund ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020 samt godkänna överlämnad 
årsredovisning 

Ärendebeskrivning 
Direktionen för Höglandets Räddningstjänstförbund har fastställt årsredovisning för 2020 och 
överlämnar den för beslut om ansvarsfrihet och godkännande hos medlemskommunerna. 

Under 2020 har Höglandets Räddningstjänstförbund, på samma sätt som många andra 
organisationer, varit starkt påverkade av Coronapandemin. Samarbetet inom F Samverkan, 
Räddsam F och kommunernas krisarbete sker med ett parallellt ansvar och är ett effektivt 
arbetssätt som är tryggare för medarbetarna och ger medborgarna ett bra skydd. 

Sotningsverksamheten har under 2020 bedrivits i egen regi och har varit väl fungerande. 

Årets resultat är 0,1 mnkr. I likhet med de senaste åren har medlemskommunerna inför ett 
konstaterat underskott 2020 beslutat om att skjuta till ett extra medlemsbidrag för att täcka 

förbundet utöver att få ekonomin i balans under de kommande åren även skulle ha återställt 
detta vilket skulle ha medfört stora krav på anpassningsåtgärder. Totalt uppgick det extra 
medlemsbidraget för år 2020 till 2,4 mnkr vilket medfört ett marginellt positivt resultat om 
0,1 mnkr. Vetlanda kommuns andel av det extra medlemsbidraget uppgick till 1,2 mnkr. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-05-18 
Årsredovisning 2020 
Direktionen för Höglandets räddningstjänstförbund 2021-03-04, § 2 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2021-05-24 

Ärendenr KLF 2021/165 

detta. Om detta ej hade skett hade ett negativt balanskravsresultat uppstått vilket medfört att 
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~ Vetlanda 

§ 103 

Redovisning av interkontroll 2020 - kultur-och fritidsnämnden 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Redovisning av internkontroll 2020 för kultur- och fritidsnämnden godkänns. 

Ärendebeskrivning 

Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidsnämnden § 42/21 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2021-05-24 

Ärendenr KLF 2021/138 

Redovisning av internkontroll avseende 2020 för kultur- och fritidsnämnden föreligger i bilaga. 
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~ Vetlanda 
Sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesdatum 
2021-05-24 

§ 104 Ärendenr KLF 2021/63 

Redovisning av internkontroll 2020 och 
internkontrollplaner 2021 - kommunledningsförvaltningen 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Godkänna redovisning av internkontroll 2020 avseende kommunstyrelsens verksamheter. 
Anta föreslagna internkontrollplaner för 2021 för kommunstyrelsens verksamheter. 

Ärendebeskrivning 
Utifrån riskbedömning i respektive verksamhet tas en internkontrollplan fram. Interkontrollen 
redovisas för kommunstyrelsen. 

Kommunledningsförvaltningens redovisning av internkontroll 2020 per kontor biläggs. Förslag 
till internkontrollplaner avseende 2021 biläggs. 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
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~ Vetlanda 

§ 105 

Motion om införandet av en visselblåsarfunktion i Vetlanda 
kommun 

Arbetsutskottets beslut 
Motionen remitteras till kommunkansliet för beredning. 

Ärendebeskrivning 
Jessica Nilsson (V) har lämnat in en motion daterad 2021-03-26 med förslaget att Vetlanda 
kommun utreder och inför en visselblåsarfunktion, handlagd av en extern organisation och 
avsedd för både anställda och förtroendevalda i kommunen och kommunens bolag, för 
privatanställda i av kommunen finansierade verksamheter och för medborgarna. Medel för 
denna visselblåsarfunktion, för att den ska kunna komma igång snarast, initialt tas ur 
kommunstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter för att senare bli en del av ordinarie del i 
kommunledningens budget. 

Beslutsunderlag 
Motion 2021-03-26 
Kommunfullmäktige 2021-04-28, § 75 

Yrkanden 
Henrik Tvarnö (S) föreslår att motionen remitteras till kommunkansliet för beredning. 

Beslutet skickas till 
Anna Flitt 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2021-05-24 

Ärendenr KLF 2021/104 
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~ Vetlanda 

§ 106 

Motion med krav på mer synlig polis i Vetlanda kommun 

Arbetsutskottets beslut 
Motionen remitteras till kommunkansliet för beredning. 

Ärendebeskrivning 
Jan Johansson (VF), Lola Frödeberg (VF), Lars Brihall (VF), Maria Forsberg Brihall (VF), 
Roger Eriksson (VF), Tommy Glans (VF), Malin Brihall (VF) och Inge Bengtsson (VF) har lämnat 

skyndsamt agerande hos Polismyndigheten Region Öst kräver att antalet områdespoliser i 

plus två samt att en utryckningsenhet placeras i Vetlanda. 

Beslutsunderlag 
Motion 2021-03-25 
Kommunfullmäktige 2021-04-28, § 76 

Yrkanden 
Henrik Tvarnö (S) föreslår att motionen remitteras till kommunkansliet för beredning. 

Beslutet skickas till 
Kommunkansliet 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2021-05-24 

Ärendenr KLF 2021/105 

in en motion daterad 2021-03-25 med förslag att kommunens politiker genom ett samfällt och 

Vetlanda utökas från nuvarande två plus två (två för Vetlanda och två för Sävsjö) till minst fyra 
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~ Vetlanda 

§ 107 

Redovisning av delegationsbeslut/ordförandebeslut 

Arbetsutskottets beslut 
Redovisningen godkänns och noteras till protokollet. 

Ärendebeskrivning 

utökat tillstånd enligt 8 kap 2 § alkohollagen (2010:1622) för uteservering med servering av 
starköl, andra jästa alkoholdrycker, vin och spritdrycker vid serveringsställe Pinchos, Vetlanda 
föreligger i bilaga. 

så att det inte hinner behandlas på kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Beslutet skickas till 
Ove Karlsson 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2021-05-24 

Ärendenr KLF 2021/163 

Redovisning av delegationsbeslut gällande ansökan från 559201-3592, Dinner Vetlanda AB om 

Enligt kommunstyrelsen delegationsordning 11.5 kan ordförande fatta beslut om det brådskar 
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~ Vetlanda 

§ 108 

Protokoll från Nye kommundelsråd 2021-04-27 

Arbetsutskottets beslut 
Informationen noteras till protokollet. 

inom en månad. 

Ärendebeskrivning 
Protokoll från Nye kommundelsråd 2021-04-27 föreligger i bilaga. 

Beslutet skickas till 
Vård- och omsorgsförvaltningen 
Tekniska kontoret 
Kultur- och fritidsförvaltningen 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2021-05-24 

Ärendenr KLF 2021/142 

Protokollet delges berörda förvaltningar som uppmanas att ta kontakt med kommundelsrådet 
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